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SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD 
územného rozhodovania a stavebného poriadku 

ul. Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Číslo ÚRa SP 2015/00412-004-Le V L.Mikuláši 16.4.2015 
Vybavuje : Ing. Letavajová, telefon 044/556 53 45 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústného pojednávania 
(Veřejná vyhláška ) 

Město Liptovský Mikuláš, ako příslušný stavebný úrad podl'a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění neskorších 
predpisov zastúpená Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku 
v Liptovskom Mikuláši dostala dňa 28.1.2015 od LESEL plus s. r. o. Bratislava, Velehradská 33 
zastúpeného Ing. Chebenom Jánom, Okoličné 466, Liptovský Mikuláš návrh na začatie 
územného konania o umiestnení stavby protipožiarna lesná cesta Černice na pozemkoch pare. č. 
KN-C 255, 305, 256 katastrálně územie Benice medzi železnicou avodnou nádržou Liptovská 
Mara. V súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad oznamuje všetkým dotknutým 
orgánom a účastníkom konania, že dňom doručenia návrhu bolo začaté územné konanie o 
umiestnení predmetnej stavby a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústné pojednávanie spojené s 
miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 

na MsÚ L. Mikuláš I. poschodie dveře č. 804. 
Dotknuté orgány a účastníci konania móžu podl'a § 36 ods. 1 stavebného zákona svoje 

námietky a pripomienky k návrhu uplatnit' najneskór pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne 
neprihliadne. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnúť na tunajšom úřade počas stránkových 
hodin ( pondelok, středa, piatok 8,00-12,00; 12,30-15,00 hod.) a pri ústnom pojednávaní. Ak 
námietky účastníkov konania smerujú proti obsahu závazného stanoviska dotknutého orgánu, 
uplatňujúceho záujmy chráněné osobitnými predpismi, stavebný úrad konanie preruší a vyžiada si 
od dotknutého orgánu stanovisko k námietkam. Ak dotknutý orgán stanovisko nezmení, stavebný 
úrad si vyžiada potvrdenie alebo změnu závazného stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným 
orgánom dotknutého orgánu. PodFa § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní 
neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatněné v prvostupňovom konaní v určenej 
lehote, hoci uplatněné mohli byť. Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v 
ktorej móžu uplatnit' svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z 
orgánov potřebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú 
lehotu pred jej uplynutím, primerane predíži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozuměný o začatí 
územného konania, neoznámi v určenej alebo predlženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej 
stavbě, má sa za to, že so stavbou z hťadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl'a § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí 
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. Súčasne musí byť obcou zverejnené aj iným spósobom v mieste obvyklým. Podl'a § 
25 ods. zákona č. 71/1967 Zb. v znění neskorších predpisov sa do lehoty sa nezapočítává deň, keď 
došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty připadne na sobotu alebo na deň 
pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. 

19.5.2015 o 13,00 hod. 

^ SPOLOČNV OBECNÝ ÚFÍÁD 
územného rozhodovania a stavebného poriadku poverená vedením odboru 

v Liptovskom Mikuláíi 
Š:írova 1989/4], 031 42 Liptovský MikuláS 
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Příloha 
situácia stavbou dotknutého územia 

Úradná tabul'a správného orgánu 
Vyvesené dňa Zvese 

- 6 -05- 2015 
Zvesené dňa Zverejnené iným ábosobom 

21 -04- 2015 

Obdržia 0 - 1  
navrhovatel' Ing. Cheben Ján, Okoličné 466, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Účastníci konania Národná dialničná spoločnosť a.s., 821 09 Bratislava, Mlýnské Nivy 45 
Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 
Slovenský vodohospodářsky podnik š. p., Krásku 3/384, 921 01 Piešťany 

Na vedomie 
MsÚ Gdd. ÚHA L. Mikuláš 
MsÚ odbor DaVP L. Mikuláš 
Dopravný úrad, Letisko g. Stefánika, 823 05 Bratislava 
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR, sekcia CD, PK a IP, Bratislava, Námestie slobody 6 
Banský úrad, ul. 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica 
Krajský Pamiatkový úrad, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina 
Okresné riaditel'stvo hasičského záchranného zboru, Námestie osloboditefov 1, 031 01 L. Mikuláš 
Okresný úrad odbor pozemkový a lesný, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Okresnýúrad odbor KR, Námestie osloboditefov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ZP úsek ŠSOPaK Vrbická 1993, 031 01 L. Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ZP úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 L. Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ZP úsek ŠVS, Námestie M. R. Stefánika 1, 010 01 Žilina 
Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, Štúrova 36, 031 01 L. Mikuláš 
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., , Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
Slovenské elektrárne a.s.,, Mlýnské nivy 47, 821 09 Bratislava 
Slovenská elektrizačná přenosová sústava a.s., 824 84 Bratislava 2, Mlýnské Nivy 59/A 
Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia a. s., Mlýnské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 
Slovenský vodohosp. podnik š. p., Správa povodia horného Váhu, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok 
Krajské riaditefstvo PZ, odbor telekomunikácií a informatiky, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina 
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
Ministerstvo obrany, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
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